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ДЗЯРЖАЎНАЯ ДАПАМОГА ПАЦЯРПЕЛЫМ  
АД СТЫХІЙНЫХ БЕДСТВАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
(30–50-я гг. XIX ст.).

STATE AID TO THE VICTIMS OF NATURAL DISASTERS  
ON THE TERRITORY OF BELARUS IN 1830–1850 YEARS

У артыкуле даследуецца працэс аказання дзяржаўнай дапамогі пацярпелым ад 
стыхійных бедстваў на тэрыторыі Беларусі ў 30–50-я гг. XIX ст. Прыводзяцца мала-
вядомыя факты анамальных прыродных з’яў (буры, градабоі, паводкі і г. д.). На аснове 
выкарыстання архіўных дакументаў і апублікаваных статыстычных матэрыялаў аўтар 
паспрабаваў ацаніць памеры матэрыяльных страт насельніцтва і сельскай гаспадаркі 
ад надзвычайных пагодных з’яў у грашовым эквіваленце. Паказаны механізм, вызначаны 
асноўныя формы і метады дзяржаўнай грашовай дапамогі пацярпелым ад прыродных 
бедстваў.

Ключавыя словы: дзяржаўная дапамога; стыхійныя бедствы; надзвычайныя сітуа-
цыі; бура; град; паводка.

This article is devoted to the study of the state aid to the victims of natural disasters 
on the territory of Belarus in XIX century. The author used little known, principally 
Belorussian, archival documents and the published statistical materials. In research 
the little-known facts of the abnormal natural phenomena (a storm, hailstorm, flooding 
etc.) are mentioned. The author has tried to establish the sizes of material losses of the 
population and agriculture from the extreme weather phenomena in money terms. The 
article shows the mechanism, the basic forms and methods of the state financial assistance 
to victims of natural disasters. 
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На сучасным этапе развіцця грамадства, нягледзячы на значны 
навукова-тэхнічны прагрэс, абароненасць людзей ад прыродных стыхійных 
бедстваў не павялічваецца. Стыхійныя бедствы – гэта разбуральныя пры-
родныя з’явы і працэсы, якія наносяць значныя матэрыяльныя страты, 
выклікаюць чалавечыя ахвяры. Наступствы разбуральных прыродных з’яў 
праяўляюцца ва ўстойлівай тэндэнцыі да штогоднага росту колькасці чала-
вечых ахвяр, пацярпелых, а таксама эканамічных страт. Небяспекі ці пагро-
зы неспрыяльных прыродных, тэхнагенных, экалагічных і іншых фактараў 
абумоўліваюць фарміраванне антрапагенна-прыродных катастрафічных 
сітуацый, якія аказваюць значнае ўздзеянне на эканоміку, сацыяльную 
сферу, прыроднае асяроддзе. Нерацыянальная гаспадарчая дзейнасць 
чалавека і рост шчыльнасці насельніцтва яшчэ больш павялічваюць 
інтэнсіўнасць уздзеяння і спусташальныя вынікі і наступствы стыхійных 
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бедстваў. Зразумела, што разбуральны эфект стыхійных бедстваў залежыць 
ад маштабнасці, працягласці і інтэнсіўнасці экстрэмальных прыродных 
стыхійных з’яў і працэсаў. 

Таму вывучэнне і асэнсаванне гістарычнага вопыту папярэджвання 
і ліквідацыі наступстваў прыродных стыхійных бедстваў, пошук аптымаль-
ных мадэляў узаемадзенння чалавека і прыроды з’яўляецца актуальнай за-
дачай сучаснасці. Разбуральныя наступствы прыродных стыхійных з’яў 
і працэсаў актуалізуюць праблему выпрацоўкі механізма і інструментаў 
аказання дзяржаўнай дапамогі ў рознай форме пацярпелым ад іх спуста-
шальных вынікаў. Для навуковага абгрунтавання форм, метадаў і шляхоў 
падобнай дзяржаўнай дапамогі пацярпелым арганізацыям і асобам ад 
надзвычайных сітуацый тэхнагеннага, прыроднага і экалагічнага харак-
тара ў сучасных умовах неабходна абагульненне айчыннага і замежнага 
вопыту падобнай практыкі. Шматбаковы аналіз фізічных прычын і ўмоў 
фарміравання небяспечных прыродных з’яў і працэсаў у рэспубліцы не-
абходны для забеспячэння экалагічнай сферы нацыянальнай бяспекі 
Беларусі.   

Асобныя звесткі аб анамальных прыродна-кліматычных з’явах і працэ-
сах на тэрыторыі Беларусі ў першай палове XIX ст. утрымліваліся ў шэрагу 
мясцовых перыядычных выданняў, у працах вучоных, прысвечаных клімату 
пэўнай мясцовасці Расійскай імперыі [3; 4]. У сумеснай працы геафізік 
Я. Барысенкаў і гісторык В. Пасецкі паспрабавалі рэканструяваць карціну 
экстрэмальных, незвычайных прыродных з’яў за апошняе тысячагоддзе [2]. 
У сучасны перыяд з’явілася і адно з першых кваліфікаваных даследаванняў, 
прысвечанае аналізу ўплыву стыхійных бедстваў прыроднага і антрапаген-
нага характару на паўсядзённае сацыяльна-эканамічнае жыццё насельніцтва 
традыцыйнага аграрнага грамадства першай паловы XIX ст. на прыкладзе 
адной з земляробчых губерняў цэнтра Расійскай імперыі. У апошняй пра-
цы аўтар паспрабаваў вызначыць структуру і маштабы прыродных і антра-
пагенных стыхійных бедстваў (неўраджаяў, градабояў, пажараў, эпідэмій, 
эпізаотый), ацаніць памеры страт ад стыхійных бедстваў і надзвычайных 
сітуацый [16]. Беларускія краязнаўцы таксама зацікавіліся незвычайнымі 
пагодна-кліматычнымі катаклізмамі ў мінулым на пэўнай тэрыторыі [1]. 
У цэлым адносна вывучаемага аўтарам перыяду няма сур’ёзных гістарыч-
ных прац, у якіх адзначаліся б факты надзвычайных прыродных з’яў, ха-
рактэрных для тэрыторыі Беларусі, з высвятленнем як памераў матэрыяль-
ных страт, нанесеных навакольнаму асяроддзю, насельніцтву, эканоміцы, 
так і дзеянняў цэнтральных, мясцовых улад і грамадства па арганізацыі 
прэвентыўных мерапрыемстваў супраць прыродных катаклізмаў, пера-
адоленні іх спусташальных наступстваў і аказанні дапамогі пацярпеламу 
насельніцтву.

Мэта працы заключаецца ў тым, каб прывесці факты надзвычайных 
прыродных з’яў на беларускіх землях у 30–50-я гг. XIX ст., вызначыць па-
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меры страт ад іх у грашовым выражэнні, прааналізаваць некаторыя формы, 
шляхі і сродкі аказання дзяржаўнай грашовай дапамогі пацярпелым ад іх 
разбуральных вынікаў. У артыкуле разглядаюцца толькі найбольш маш-
табныя паводле ўзроўню матэрыяльных страт і незвычайныя па характа-
ру праявы разгулу прыродных стыхій. У працы не даследуюцца стыхійныя 
бедствы прыродна-антрапагеннага і антрапагеннага характару (пажары, 
эпідэміі, эпізаотыі), а таксама наступствы прыродных экстрэмальных 
сітуацый (неўраджаі).  

З пачатку XIX cт. у афіцыйнай статыстыцы Расійскай імперыі пачалі 
ўлічвацца «незвычайныя здарэнні». Сярод іх вылучаюцца так званыя 
«Ведомости о происшествиях», ці штомесячныя данясенні гарадскіх 
і ўездных мясцовых улад, у якіх утрымліваліся як паведамленні, так і 
лічбавыя абагульненні аб надзвычайных сітуацыях прыроднага і антра-
пагеннага характару, а таксама прыводзіліся звесткі аб крымінальных 
злачынствах і інш. Менавіта ў падобных дакументах адзначаліся выпадкі 
паводкаў, бур, градабояў, з’яўлення шкодных насякомых і г. д. Інфармацыя 
аб сты хійных бедствах, прадстаўленая гараднічымі, паліцмайстрамі, 
земскімі выпраўнікамі і іншымі службоўцамі, пазней сістэматызавалася 
і абагульнялася ў губернатарскіх штогадовых справаздачах, якія паступа-
лі імператару і ў Міністэрства ўнутраных спраў. У апошнім ведамстве 
складаліся зводныя табліцы «здарэнняў» па ўсіх губернях Расійскай 
імперыі (напрыклад, за 1843–1852 гг. даныя аб градабоях). Паколькі 
звесткі аб разбуральных выніках стыхійных бедстваў заносіліся ў пер-
шасныя ведамасці непасрэдна пасля здарэнняў, а ацэнка страт была за-
снавана на сведчаннях саміх пацярпелых, то падобныя даныя вылучаюцца 
няпэўнасцю, непаўнатой, неда кладнасцю. Прынамсі, страты ад градабояў 
звычайна былі не такія вялікія, як уяўлялася спачатку. Адразу было не-
магчыма вызначыць натуральныя і грашовыя памеры страт рухомай і не-
рухомай маёмасці. Паказчыкі знішчаных пасеваў сельскагаспадарчых 
культур, лясных угоддзяў былі ад вольнымі, прыблізнымі. Адным словам, 
сапраўдныя маштабы маёмасных страт былі менш абвешчаных. Недаклад-
насць статыстычных даных разумелі і тагачасныя адміністратары, і ву-
чоныя. У цэлым артыкул пабудаваны на вывучэнні архіўных дакументаў, 
апублікаваных статыстычных матэрыялаў, заканадаўчых актаў, малавядо-
мых даных губернскага перыядычнага друку.

Для Беларусі характэрна больш за 20 відаў небяспечных стыхійных 
прыродных з’яў і працэсаў [5, с. 52]. Сярод іх па паходжанні, прычынах ці 
ўмовах узнікнення вылучаюць групы атмасфернага метэаралагічнага (моц-
ны вецер, ураганы, буры), гідраметэаралагічнага (град, навальніцы, моцныя 
ці незвычайныя дажджы (ліўні), снегапады, туманы, маразы, замаразкі, рап-
тоўныя пахаладанні, гарачыня, засуха, адлігі, завірухі, незвычайныя тэм-
пературныя рэжымы, маланкі і інш.), гідралагічнага (разводдзе, паводкі, 
ранні ледастаў на суднаходных вадаёмах і рэках) характару, а таксама пры-
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родныя (лясныя і тарфяныя) пажары, нашэсці сельскагаспадарчых і лясных 
шкоднікаў (насякомых), масавыя захворванні (павальныя хваробы) людзей 
і падзяжы жывёлы (эпідэміі і эпізаотыі).

На тэрыторыі заходніх губерняў Расійскай імперыі афіцыйныя кры-
ніцы зафіксавалі шмат выпадкаў незвычайных прыродных феноменаў, ката-
строф, экстрэмальных прыродных з’яў і працэсаў.

Напрыклад, у крыніцах адзначаны факты сонечнага зацьмення 
(26.06.1842 г.) [8], паўночнага ззяння (1848 г.) [9], «незвычайнай нябеснай 
з’явы» (20.04.1859 г.) [10] у Мінску. У ноч на 23.03.1846 г. у фруктовым 
садзе фальварка (мызы) Завеля Свянцянскага ўезда на правым беразе Віліі 
аканома Ураблеўскага пасля моцнага граду выпала манна ў выглядзе града 
(род лішая ці моху, які ўтрымліваў пажыўныя часткі хлебных зерняў) [6, 
1846, № 7, с. 153–154, № 12. С. 581–589]. Апоўдні 14.07.1847 г. на поле 
паблізу ваколіцы Грабаловай Чэрыкаўскага ўезда адным грамавым ударам 
былі забіты 51 авечкі і 2 свінні [6, 1847, № 9, с. 465].

Сярод стыхійных гідраметэаралагічных з’яў для губерняў Беларусі 
ў першай палове XIX ст. найбольш характэрнымі былі буры і градабоі. 
Толькі ў 1855 г. ад градабояў пацярпелі ў Мінскай губерні да 30 тыс. 
дзесяцін пасеваў, у Віцебскай – да 27 тыс. дзесяцін, у Магілёўскай губерні 
было вынішчана хлеба на 1,5 млн руб. [6, 1856, № 12, отд. 1, с. 103]. Ад 
градабою, які працягваўся  ў Дрысе з 30.03. па 08.04.1855 г., пацярпелі 
амаль усе будынкі [6, 1855, № 5, отд. 4, с. 12]. Градабой 1855 г. у Мінскай 
губерні вынішчыў хлеба на 41 290 руб., а таксама на 13 573 дзесяцінах 
і яшчэ ў 15 маёнтках без ацэнкі, асобна ў паселішчах казённых сялян на 
18 442,18 руб. [11]. 21.09.1856 г. у Магілёве і яго ваколіцах пачалася бура, 
якая пашкодзіла дахі дамоў. Паўтары гадзіны ішоў праліўны дождж і град 
велічынёй удвая большы за звычайны арэх, які перабіў у казённых і прыват-
ных будынках 14 923 штукі шкла [6, 1856, № 12, отд. 5, с. 41]. 

Шмат разбурэнняў прынесла бура 13.06.1836 г., якая пракацілася па 
Лепельскаму, Полацкаму, Віцебскаму, Суражскаму, Невельскаму ўездах 
Віцебскай губерні. Прыкладныя страты ад яе, па ацэнках саміх гаспадароў, 
склалі: у 25 гаспадарках Лепельскага ўезда на суму 160 320 руб., 
22 памешчыкаў Полацкага ўезда – памерам 150 тыс. руб., 34 гаспадароў 
Віцебскага ўезда – 227 295 руб. [6, 1836, № 6, с. 599–600; 12, л. 31–34, 35 
адв.–36, 38–41]. Віцебскі губернатар прасіў генерал-губернатара аказаць да-
памогу: даць 9 памешчыкам на харчаванне ўласных сялян і пасевы пазыку 
памерам 9300 руб. з харчовага капітала для пакупкі 1405 чвэрцяў азімага і 
яравога хлеба і для харчавання 995 душ сялян, дараваць 4309,45 руб. нядоімкі 
збораў падатных, вінакурных і земскіх павіннасцей, растэрмінаваць на 
тэрмін ад 1 да 5 год узятыя з казны ранейшыя пазыкі, уплату працэнтаў 
у Пецярбургскі Апякунскі савет і частку падатковых нядоімак. Вышэй-
шыя ўлады зацвердзілі выкананне большасці патрабаванняў мясцовага 
начальства: асігнаванне ў пазыку 9300 руб. паводле высачайша зацверджа-
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нага 28.10.1837 г. журнала Камітэта міністраў у 8 памешчыкаў Віцебскай 
губерні былі спісаны з рахункаў нядоімкі дзяржаўных падаткаў памерам 
10 657,05 руб., земскіх павіннасцей на суму 633,39 руб., за права вінакурэння 
на 351,82 руб., а доўг па пазыках 10 879,7 руб. быў з другой паловы 1837 г. 
растэрмінаваны на пяць год [12, л. 80–80 адв., 83–83 адв., 85–85 адв., 86–
86 адв.].

У цэлым аналіз градабояў за 10-гадовы перыяд (1843–1852 гг.) у розных 
губернях Расійскай імперыі дазваляе заключыць, што лідарамі сярэднегада-
вых страт былі не беларускія землі, а ўкраінскія (Падольская, Валынская, 
Чарнігаўская, Палтаўская, Кіеўская) і вялікарасійскія (Тульская, Пензен-
ская, Курская, Казанская) губерні [4, с. 353, 354]. Напрыклад, у Віцебскай 
губерні за 1843–1852 гг. страты ад градабояў склалі 1663 дзесяціны пасеваў 
агульным коштам 13 755 руб. сер. [3, с. 71].

Гідралагічныя надзвычайныя сітуацыі на тэрыторыі Беларусі праяў-
ляліся ў разводдзях і паводках. Вясеннія паводкі адзначаліся на ўсіх буй-
ных рэках: Заходняй Дзвіне, Нёмане, Дняпры, Бярэзіне, Прыпяці, Заходнім 
Бугу. Па памерах прычыненых страт вылучаюцца паводкі 1840 г. у Гродна 
і яго ваколіцах, 1837 і 1855 гг. у Дрысе і Дзісне, 1845 і 1860 гг. Прыпяці, 
1845 г. рэк Нёманскага басейна. У выніку катастрафічнай (паўтараецца 
раз ў 100–200 год) паводкі Прыпяці 1845 г. быў затоплены шэраг насе-
леных пунктаў Мазырскага і Рэчыцкага ўездаў, у мястэчку Тураве былі 
заліты ўсе дамы, а ў самім Мазыры вада 5(17).04.1845 г. заліла прастору 
на шэсць вёрст у шырыню і ўсе прыбярэжныя дамы і будынкі [17, с. 156]. 
У чэрвені 1840 г. ад разліву Заходняга Буга былі затоплены ў калоніях 
Нейброў і Нейдорф Брэсцкага ўезда палі і сенажаці з прыблізнай ацэнкай 
страт да 1000 руб. сер. [6, 1841, № 8, с. 202, 203]. З прычыны паводка ся-
ляне вёскі Казловічы Брэсцкага ўезда былі тэрмінова вызвалены ад уплаты 
падаткаў [13]. Страты Вілейскага і Ашмянскага ўездаў ад паводкаў 1845 г. 
рэк Віліі, Вілейкі і Ашмянкі склалі 79 408 руб. сер. [7]. Паводле палажэн-
ня Камітэта мініст раў ад 23.08.1855 г. 173 сем’ям горада Дзісны, пацяр-
пелым ад паводкі ў красавіку 1855 г., было загадана выдаць беззваротна 
з дзяржаўнага казначэйства сумы ў памеры 1/10 часткі страт кожнага, гэта 
значыць па 410,46 руб. сер. (страты рухомай незастрахаванай маёмасці былі 
вызначаны на суму 4104,62 руб. сер.), растэрмінаваць на шэсць год частку 
нядоімкі па зборах дзяржаўнаму казначэйству, за выключэннем дараванай 
па маніфесту ад 27.03.1855 г. [6, 1855, № 9, отд. 1, с. 24]. У адпаведнасці 
з палажэннем Камітэта міністраў ад 28.12.1860 г. жыхарам Мазыра, якія ад 
паводкі пазбавіліся рухомай маёмасці на 126 руб. і нерухомай на 2349 руб., 
было пазычана 784 руб. (31,7 % страт па ацэнцы) з умовай звароту сумы 
праз 12 год з плацяжом 5 % гадавых пад забеспячэнне маёмасці [6, 1861, 
№ 1, отд. 1, с. 39–40].

У 40–50-я гг. XIX cт. сапраўдным бедствам было нашэсце ваўкоў, 
якія не толькі прыносілі страты сельскай гаспадарцы, але і з’яўляліся 
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пераносчыкамі ўзбуджальнікаў шаленства. Гэтыя звар’яцелыя драпежнікі 
лесу часта нападалі на людзей і жывёлу, кусалі і ранілі іх. Напрыклад, 
у вёсцы Палыковічы памешчыка Любамірскага, у 7 вярстах ад Магілёва,  
17.01.1844 г. звар’яцелы воўк пакусаў 19 сялян і сялянак, а таксама 5 радавых 
1-й карабінернай роты Ахоцкага егерскага палка [6, 1844, № 2, с. 357, № 11, 
с.я380–386]. Таму на «шэрых забіякаў» было арганізавана круглагадовае па-
ляванне. У якасці меры заахвочвання для знішчэння ваўкоў прадугледжваліся 
грашовыя выплаты. 21.05.1846 г. імператар зацвердзіў палажэнне Камітэта 
міністраў наконт грашовай узнагароды за забойства ваўкоў. Па хадайніцтве 
мясцовага начальства ў Магілёўскай губерні з рэшткаў земскага збора на-
лежала выдаваць грашовыя ўзнагароды: за кожнага забітага старога воўка – 
па 3 руб., маладога – па 1,5 руб. [14, с. 527]. Ва ўездныя казначэйствы было 
дазволена прымаць ад памешчыкаў і сялян на кошт падушнага падатку, 
збораў і нядоімак сырыя хвасты (ваўка па 3 руб. і ваўчаняці па 1,5 руб.) [14, 
с. 530]. Ганаровыя губернскія лоўчыя арганізоўвалі аблавы на ваўкоў. Для 
атрымання ўзнагародных грошай паляўнічыя былі абавязаны прадстаўляць 
у земскія суды цэлыя сырыя шкуркі забітых ваўкоў. Усталяваныя ў 1846 
і 1847 г. часовыя грашовыя выплаты за знішчаных ваўкоў былі скасаваныя 
ў 1853 г. [15].

Такім чынам, перыядычна беларускія землі ліхаманіла ад кліматычных 
анамалій і разбуральных стыхійных бедстваў. Недастатковая надзейнасць 
і абароненасць тэрыторыі і насельніцтва Беларусі ў 30–50-я гг. XIX ст. ад 
неспрыяльных катастрафічных прыродных з’яў і працэсаў атмасфернага 
і гідралагічнага характару мела вынікам тое, што большая частка матэры-
яльных страт была звязана з разбурэннямі розных жылых і гаспадарчых 
будынкаў, заключалася ў знішчэнні свойскай жывёлы, пасеваў сельскага-
спадарчых культур на палях і гародах. З прычыны непаўнаты, недакладнасці 
і неаднастайнасці мясцовых паказчыкаў нанесенага ўрону з боку саміх 
пацярпелых колькасць сапраўдных страт у грашовым эквіваленце была   
прыблізнай. Буры і звязаныя з імі градабоі, за рэдкім выключэннем, не 
прыносілі значных матэрыяльных страт (менш за 1 % ад агульнай плош-
чы пасеваў). Незвычайныя катастрафічныя паводкі закраналі асобныя 
тэрыторыі ў пэўныя гады. 

Адсутнасць навукова абгрунтаваных прагнозаў неспрыяльных пагод-
ных умоў не дазваляла як цэнтральным, так і мясцовым уладам цалкам 
эфектыўна выкарыстоўваць наяўныя разнастайныя рэсурсы, сукупнасць  
прэвентыўных мер па абароне супраць стыхій, арганізоўваць своечасо-
вую дапамогу пацярпеламу насельніцтву, а таксама выпрацаваць механізм 
адаптацыі да ўмоў павышанай рызыкі прыродных небяспечных з’яў 
і працэсаў.

Дзяржаўная дапамога некаторым пацярпелым асобам ад бур і павод-
каў заключалася ў асігнаванні з дзяржаўнага казначэйства і земскіх 
збораў грашовых сум у пазыку на розных умовах і тэрмінах іх звароту, 
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адтэрміноўцы выплат па дзяржаўных падатках, прадастаўленні розных 
льгот. З прычыны сціплых фінансавых магчымасцей як цэнтральных, 
так і мясцовых улад кампенсацыя матэрыяльных страт пацярпелым ад 
прыродных стыхій насіла абмежаваны і малаэфектыўны характар. Па 
сутнасці, адсутнічаў механізм аказання дапамогі пацярпелым ад экс-
трэмальных прыродных з’яў з боку страхавых дзяржаўных, грамадскіх і 
прыватных арганізацый.
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